
                                                                                                                             Se aproba, 

                                                                                                                   Director medical 

                                          CAIET DE SARCINI   

                                al contractului de achiziție publică de 

                     „Servicii medicale de radiologie și imagistică, astfel:Responsabil 

securitate radiologică, responsabil elaborare și implementare proceduri și 

protocoale de lucru, Interpretare radiografii pe perioada concediului de odihnă al 

medicului cu contract de angajare, interpretare radiografii la cerere, urgență și 

second opinion, efectuare echografii în ambulatoriu Spital” 

 

I. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul ce se va încheia. 

Prestatorul a luat la cunoştinţă de caietul de sarcini, îl va respecta şi va răspunde 

pentru eventualele prejudicii aduse. 

Luarea la cunoştinţa şi acceptarea în totalitate a prevederilor din caietul de sarcini 

sunt dovedite prin semnătura prestatorului. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Contractul de achiziție publică are ca obiect achiziţionarea de către autoritatea 

contractantă de servicii „Servicii medicale de radiologie și imagistică, 

astfel:Responsabil securitate radiologică, responsabil elaborare și implementare 

proceduri și protocoale de lucru, Interpretare radiografii pe perioada concediului 

de odihnă al medicului cu contract de angajare, interpretare radiografii la cerere, 

urgență și second opinion, efectuare echografii în ambulatoriu Spital 

COD CPV 85141200-1, conform specificaţiei prezentate mai jos: 

 

III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

Activități desfășurate: 

-supravegherea şi îndrumarea asistentului de radiologie pentru înregistrarea şi 

efectuarea concretă a procedurii de radiologie solicitată pacientului. 

-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie atât pentru personalul din subordine cât şi 

pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice. 

-stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul şi timpul de iradiere. 

-răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consultări 

cu alţi medici. 

-examinează şi interpretează eliberând un rezultat de analiză radiologică. 

-întocmirea situaţiilor statistice şi de centralizare a rezultatelor. 

-interpretează analize radiologice, în cadrul laboratorului radiologic sau online. 

-să execute examinarea echografică după consulatrea pacientului pe baza biletului de 

trimitere de la medicul de familie, medic secție sau contracost la solicitrea directă a 

pacientului; 

- Să consemneze în registrul de consultații numele și prenumele pacientului, vârsta, 

adresa, CNP-ul și medicul care trimite pacientul; 

-să înregistreaze în memoria echografului numele și varsta pacientului și numărul 

corespunzător din registrul de consultații; 

-se selectează din softul ecografului tipul de examinare dorit. 



-înaintea examinării se va explica pacientului modul de examinare și necesitatea 

efectuarii apneei inspiratorii; 

-medicul efectuează echografia și interpretează imaginile  de pe monitor; 

-toate datele obținute în urma efectuării ecografiei sunt consemnate în formularul de 

ecografie de asistenta medicală în raportul de examinare ecografică care va fi înmanat 

pacientului.; 

-Raportul de examinare ecografică este semnat, paraft și consemnat pe el numărul din 

registru. 

Laboratorul de Radiologie, prin asistentul medical radiologie și secția interne prin 

medicul șef secție  întocmește caietul de sarcini, urmărește și  răspunde de executarea 

în bune condiții și de legalitate a acestui contract, inclusiv prin aducerea la cunoștință 

în scris a oricărei neexecutări a contractului. 

 

IV. OFERTĂ FINANCIARĂ  

Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA, ca şi toate costurile asociate percepute 

pentru îndeplinirea contractului, reprezentând prețul lunar al serviciilor ofertate. 

 

V.  MĂSURI SSM ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Să respecte normele SSM și SU, conform Convenției de Sănătate și Securitate și 

Sănătate în Muncă și Mediu. 

 

VI. RĂSPUNDERE CIVILĂ 

 

Să prezinte asigurare malpraxis valabilă la data semnării contractului, la biroul 

Resurse Umane, o copie vizată de RU regasindu-se la dosarul de achiziție care să 

acopere şi activităţile desfăşurate în cadrul Spitalului. 

Să prezinte aviz pentru continuarea activității atunci când prestatorul depășește 

vârsta de 65 ani, conform Legii nr. 95/2006. 

Prestatorul să răspundă în faţa spitalului şi a terţilor prejudiciaţi în condiţiile 

prestării necorespunzătoare a serviciilor, caz în care prestatorul datorează daune 

interese, prestatorul garantează spitalul în cazul în care acesta cade în pretenţii în faţa 

terţilor din motive legate de activitatea necorespunzătoare a prestatorului. 

 

VII. TERMENUL DE EXECUŢIE AL CONTRACTULUI                                                                                                                       

  Serviciile medicale de medicină de radiologie se vor presta de la data  intrării în    

vigoare  a contractului. 

 

VIII. MODUL DE PLATĂ  AL CONTRACTULUI 

        Se va face în termen de 30 zile de la emiterea facturii, în funcţie de finanţarea de 

la Casa de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu serviciile prestate. 

Factura se va emite la sfârşitul lunii. 

 

         Întocmit, 

         Medic șef secție Dr.Soysaler Cezara 

          

        As.radiologie           Bănică Maria     



  

          

        

 

 


